A MAGYAR NEMZETI BANK ÉS
A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM MNB TANSZÉK
BANKCODE TANULMÁNYI VERSENYÉNEK
VERSENYSZABÁLYZATA
1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) és a Budapesti Corvinus Egyetem MNB
Tanszéke (a továbbiakban: BCE-MNB Tanszék) országos szinten BankCode Tanulmányi
Versenyt (a továbbiakban: Verseny) hirdet középiskolás tanulók és egyetemi hallgatók
számára, melynek alapja az MNB legújabb, „Bankok a történelemben: innovációk és
válságok” című szakkönyve. A Verseny a könyv tematikáját dolgozza fel digitalizált formában.
A Verseny célja, hogy a hallgatóknak alkalmuk nyíljon tesztelni meglévő tudásukat, és
megmérettetni magukat a Verseny keretein belül, továbbá megismertetni a mai
bankrendszerek evolúciójának főbb mérföldköveit, különös tekintettel az egyes korszakok
pénzügyi innovációira és fontosabb gazdaságtörténeti szereplőire.
A Verseny lebonyolítására vonatkozóan jelen Versenyszabályzatban foglaltak az irányadók.
2. SZERVEZŐK
A Verseny tervezését, szervezését és lebonyolítását a jelen Versenyszabályzat 7. pontja
szerint az MNB, a BCE-MNB Tanszék együttműködésével (a továbbiakban együttesen:
Szervezők) közösen végzi.
3. JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK
A Versenyre két kategóriában jelentkezhetnek a tanulók, illetve hallgatók.
A „KÖZÉPISKOLÁS” kategóriába magyarországi középfokú oktatási intézményben tanulói
jogviszonnyal rendelkező diákok, az „EGYETEMISTA” kategóriába magyarországi felsőoktatási
intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók jelentkezhetnek a jelen
Versenyszabályzat feltételei szerint.
3.1 „KÖZÉPISKOLÁS” kategória jelentkezési feltételei

A Verseny „KÖZÉPISKOLÁS” kategóriájába magyarországi középfokú oktatási intézményben
tanulói jogviszonnyal rendelkező diákok jelentkezhetnek, 3 fős csapatokba szerveződve, 1 fő
felkészítő tanárral kiegészülve. A csapat tagjainak ugyanabban az iskolában kell tanulói
jogviszonnyal rendelkezniük és a felkészítő tanár is ugyanabban az oktatási intézményben
kell, hogy oktasson.
Az aktív tanulói jogviszony fennállását a Szervezők jogosultak szúrópróba-szerűen ellenőrizni.
Amennyiben egy csapattag nem felel meg a kritériumoknak, az ő helyére póttag delegálható
a Szervezők által megadott határidőig. Ennek hiányában a csapat nevezése érvénytelen.
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Az elődöntőbe jutó csapatokat alkotó tanulók vállalják, hogy legkésőbb az elődöntőt
megelőzően egy héttel minden csapattag tanulói jogviszony igazolását megküldik a
bankcodeverseny@mnb.hu címre. Az a csapat, amely határidőn belül nem küldi meg a tanulói
jogviszony igazolását, automatikusan kizárásra kerül az elődöntőbe jutottak közül.
3.2. „EGYETEMISTA” kategória jelentkezési feltételei

A Versenyre magyarországi felsőoktatási intézményben a félévében aktív hallgatói
jogviszonnyal rendelkező, teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben (BA/BSc),
osztatlan képzésben, mesterképzésben (MA/MSc), valamint felsőoktatási szakképzésben
részt vevő hallgatók jelentkezhetnek, 3 fős csapatokba szerveződve. Egy csapatnak csak
ugyanabban a felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók
lehetnek a tagjai.
Az aktív hallgatói jogviszony fennállását a Szervezők jogosultak szúrópróba-szerűen
ellenőrizni. Amennyiben egy csapattag nem felel meg a kritériumoknak, az ő helyére póttag
delegálható a Szervezők által megadott határidőig. Ennek hiányában a csapat nevezése
érvénytelen.
Az elődöntőbe jutó csapatokat alkotó hallgatók vállalják, hogy legkésőbb az elődöntőt
megelőzően egy héttel minden csapattag hallgatói jogviszony igazolását megküldik a
bankcodeverseny@mnb.hu címre. Az a csapat, amely határidőn belül nem küldi meg a hallgatói
jogviszony igazolását, automatikusan kizárásra kerül az elődöntőbe jutottak közül.
4. JELENTKEZÉS FOLYAMATA
A Versenyre jelentkezés a Pénzmúzeum weboldalán keresztül történik, a regisztrációs űrlap
kitöltésével és elküldésével. Egy személy csak és kizárólag egy csapat tagjaként indulhat.
Amennyiben valamelyik csapattag mégsem tud részt venni a játékban, a nevezés lezárultáig
lehetséges a csapat résztvevőinek és adataiknak módosítását jelezni a
bankcodeverseny@mnb.hu címre. A regisztráció a honlapon keresztül történik, a megadott email cím csak kapcsolattartásra szolgál.
A jelentkezéssel egyidejűleg a csapatok csapatnevet adnak meg. A névnek egyértelműen
azonosítania kell a csapatot, ezért több ugyanolyan nevű csapat nem indulhat. A csapatnév
nem sértheti mások vallási, faji, etnikai, nemi, földrajzi, identitásbeli, politikai hovatartozását
és személyét. Azon csapatokat, amelyek neve a fentieket megsérti, a Szervezők
felszólíthatják csapatnevük megváltoztatására. Amennyiben a csapat nem változtatja meg
nevét, a regisztrációjuk automatikusan érvénytelennek minősül.
Csapatonként 1 fő csapatkapitány megnevezése szükséges, aki a regisztrációs adatlapot is
kitölti. A „KÖZÉPISKOLÁS” kategória esetében ez a személy a felkészítő tanár kell, hogy
legyen. A csapatkapitány kapcsolattartóként működik a szervezők és az adott csapat között,
az általa megadott e-mail címen, szükség esetén telefonszámon keresztül kommunikálva.
Sikeres regisztrációt követően a rendszer visszaigazolást küld a megadott e-mail címre.
Célszerű a spam mappát is ellenőrizni, a továbbiakra való tekintettel pedig beállítani, hogy a
szervezők által küldött e-mailek ne spamként kerüljenek megjelenítésre. Amennyiben a
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visszaigazoló email 48 órán belül sem érkezik meg, akkor a Szervezőkkel kell felvenni a
kapcsolatot a bankcodeverseny@mnb.hu címen.

5. VERSENY MENETE
A Verseny összesen 3 fordulóból áll, amelyben a „KÖZÉPISKOLÁS” és „EGYETEMISTA”
kategóriában (a továbbiakban: kategóriák) lévő csapatok külön mérik össze tudásukat. A
versenyzők az egyes fordulókhoz kapcsolódó részletes szabályokat, útmutatásokat a fordulók
előtt a regisztrációkor megadott e-mail címre kapják meg.
5.1. Selejtező

Az online selejtező folyamán a csapatoknak egy tesztet kell megoldaniuk. A feladatsort
tartalmazó felületre a csapatok az általuk megadott csapatnévvel és jelszóval tudnak belépni,
egyszerre csak egy gépről. A tesztet csak egyszer van lehetőség megnyitni és megoldani. A
kitöltésre a csapatoknak 65 percük lesz. A kérdések megválaszolásához bármilyen
tetszőleges segédanyagot lehet használni.
A teszt 25 kérdést tartalmaz a bankrendszer múltja, jelene, jövője (FinTech, digitalizáció)
témában. A kérdések feleletválasztós jellegűek, a válaszlehetőségekből 1 helyes. A helyes
válasz megjelöléséért jár pont, helytelen válasz megjelölése nem ér pontot, de pontlevonást
sem. A csapatok a teszt elküldése vagy a rendelkezésre álló idő lejárta után 3 munkanapon
belül értesülnek a pontszámukról, és hozzájutnak a kérdéssor megoldókulcsához.
A selejtezőből az elért pontszámok alapján a csapatok 40%-a, de kategóriánkként legfeljebb
9 csapat jut tovább az elődöntőbe. Egyenlő pontszám esetén a teszt kitöltésének ideje
alapján kerülnek besorolásra a csapatok. Amennyiben egy továbbjutó csapat nem jelez vissza
az elődöntőn való megjelenéssel kapcsolatosan a Szervezők által megadott határidőig, a
Szervezők fenntartják maguknak a jogot, hogy helyükre a selejtezős eredmények alapján
pótcsapatot delegáljanak.
5.2. Elődöntő

A selejtezőből az elődöntőbe jutott csapatok a lexikális tudás után az önálló gondolkodást és
a gazdaság aktualitásaival kapcsolatos tájékozottságot felmérő elődöntőbe jutnak.
Az elődöntőben kategóriaként három (3) szekció kerül létrehozásra, szekciónként különböző
témával és legfeljebb 3-3 csapattal. A csapatokhoz rendelt témák meghirdetésének
határideje legkésőbb az elődöntő előtt 2 héttel esedékes. Az értékelési szempontokat a
csapatok az elődöntő előtt legkésőbb két nappal kézhez kapják.
Az elődöntős csapatoknak az előre megadott témában kell prezentációt készíteniük
maximum 15 percben, amelyet a Szervezők által felkért Zsűri hallgat meg és értékel. A Zsűri a
prezentációhoz kapcsolódóan kérdéseket tesz fel a csapatnak, amelyekre helyben,
gondolkodási idő nélkül kell válaszolniuk. A Zsűri a szekció összes prezentációjának
meghallgatása után visszavonul, az egyes prezentációk után külön értékelés nem zajlik, a
csapatok az eredményekről legfeljebb egy héten belül kapnak tájékoztatást.
Az elődöntőből kategóriánkként a szekciógyőztesek, tehát 3-3 csapat jut tovább a döntőbe.
Amennyiben egy továbbjutó nem tud megjelenni a döntőben, a Szervezők fenntartják
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maguknak a jogot, hogy a helyükre az elődöntős eredmények alapján pótcsapatot
delegáljanak.
5.3. Döntő

Kategóriaként a döntőbe kerülő csapatok egy, a bankrendszer, Fintech témakörrel
kapcsolatos szimulációs játékban vesznek részt.
A csapatok a kapott gazdasági adatok alapján döntéseket hoznak, amelyekkel kapcsolatban
rövid közleményt fogalmaznak meg. Döntéseiket az MNB és a BCE-MNB Tanszék szakértő
zsűrijéből álló „bizottság” előtt kell indokolniuk, megvédeniük sajtótájékoztató formában.
A Versenyt a harmadik fordulóban – tehát a szimulációs játékon – legjobban teljesítő csapat
nyeri meg.
5.4. Jogorvoslat

Panasz kizárólag az online selejtező eredményével szemben nyújtható be. A kiértékelt
teszttel szemben a döntés kézhezvételét követő 24 órán belül, számítási hibára vagy más
ténybeli tévedésre hivatkozva élhet panasszal a csapatkapitány. A panaszt elektronikus úton
kell benyújtani a bankcodeverseny@mnb.hu címre, amit a Szervezők 2 munkanapon belül
elbírálnak.

6. NYEREMÉNYEK
A döntős csapatok nyereményei:
NYEREMÉNYEK

1. helyezett

2. helyezett

3. helyezett

„KÖZÉPISKOLÁS” kategória
1 db HP Pavilion x360 Notebook PC/fő vagy
azzal azonos értékű laptop + 20.000 Ft értékű
könyvutalvány/fő (a felkészítő tanárnak is) + 1
db „Bankok a történelemben: innovációk és
válságok” című szakkönyv/fő
1 db Apple Iphone 7 mobiltelefon/fő vagy
azzal azonos értékű készülék + 20.000 Ft
értékű könyvutalvány/fő (a felkészítő
tanárnak is) + 1 db „Bankok a történelemben:
innovációk és válságok” című szakkönyv/fő
1 db Samsung Galaxy A8 okostelefon/fő vagy
azzal azonos értékű készülék + 20.000 Ft
értékű könyvutalvány/fő (a felkészítő
tanárnak is) + 1 db „Bankok a történelemben:
innovációk és válságok” című szakkönyv/fő

„EGYETEMISTA” kategória
nettó 350.000 Ft/fő + 1 db
„Bankok a történelemben:
innovációk és válságok”
című szakkönyv/fő
nettó 275.000 Ft/fő + 1 db
„Bankok a történelemben:
innovációk és válságok”
című szakkönyv/fő
nettó 200.000 Ft/fő + 1 db
„Bankok a történelemben:
innovációk és válságok”
című szakkönyv/fő

A „KÖZÉPISKOLÁS” kategóriában intézmény típusonként, azokon belül budapesti és vidéki
középiskolára bontva díjazásra kerül a legaktívabb, azaz legtöbb csapatot indító iskola is,
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amelynek nyereménye egy Acer H6518BD Projektor és egy Acer MWA3 WirelessCast
adapter.
A Szervezők a nyereménytárgyak módosításának jogát fenntartják.
7. KÖZREMŰKÖDŐ SZAKEMBEREK, TESTÜLETEK
A Verseny megrendezésével kapcsolatos kérdésekben a Szervezők közösen döntenek. A
feladatok kidolgozását az MNB munkatársai végzik. A feladatok ellenőrzését, tesztelését a
BCE-MNB Tanszék végzi. Az elődöntő és a döntő Zsűrijének összeállításáról az MNB – a BCEMNB Tanszék egyetértésével – gondoskodik.
Felelős szervezők:
Magyar Nemzeti Bank
1054 Budapest, Szabadság tér 9.
Képviseli: Dr. Cs. Tóth Gabriella, mb.
oktatási igazgató

Budapesti Corvinus Egyetem
Közgazdaságtudományi Kar, MNB Tanszék
1093 Budapest, Fővám tér 8. E.116.
Képviseli: Dr. Lehmann Kristóf, mb.
tanszékvezető
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8. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A Verseny kapcsán rögzített személyes adatokat az Európai Parlament és Tanács a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679.
számú rendeletének és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvénynek megfelelően az MNB tárolja és kezeli az alábbiak szerint.
Adatkezelő:
Magyar Nemzeti Bank
Székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.
Az MNB adatvédelmi tisztségviselője dr. Marton Tivadar János (telefon: 06 1 428 2600, e-mail:
martont@mnb.hu).
A kezelt adatok köre:
A Versenyre való online regisztráció során megadott adatok, így név, elektronikus levelezési cím, telefonszám,
diákigazolvány száma, a felsőoktatási intézmény, a kar, illetve a szak megnevezése, valamint hallgatói jogviszony
igazolás. Továbbá pénznyeremény kifizetése esetén, a kifizetéshez lebonyolításához szükséges adatok Adóazonosító
szám, TAJ szám, Anyja neve, Születési hely és idő, Lakcím, Magánpénztári tagságról való nyilatkozat,
Bankszámlaszám, Saját jogú nyugdíjasságról szóló nyilatkozat.

A Rendezvényről kép-és hangfelvétel készülhet, amelyen a Rendezvény résztvevői rögzítésre
kerülhetnek. A rögzített anyagok közösségi oldalainkon és egyéb promóciókon felhasználásra
kerülhetnek.
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatok kezelésének jogalapja a Versenyre regisztráló személyek – jelen tájékoztató
ismeretében tett – egyértelmű hozzájárulása. A nyertesek esetében az adatkezelő jogi
kötelezettségének teljesítése
Az adatkezelés célja:
A Versenyre az érdeklődők egy elektronikus jelentkezési űrlap kitöltésével pályázhatnak. Az
elektronikus űrlap által tartalmazott adatok szükségesek a versenyzők egyértelmű azonosításához
és a Verseny lebonyolítása után a díjazottak értesítéséhez.
Az adatkezelés ideje:
Tárgynyeremények esetén a Verseny lebonyolítása, illetve pénzügyi lezárása, de legfeljebb 1 év.
Készpénzkifizetés esetén a tárgy év pénzügyi lezárását követő 5 év.
Kép-és hangfelvételek esetén 5 év.
Az adatkezeléssel összefüggő jogok:
Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:
Az érintett az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást
kérhet az MNB-től arról, hogy az MNB:
• milyen személyes adatait,
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• milyen jogalapon,
• milyen célból,
• milyen forrásból,
• mennyi ideig kezeli,
• kezeli-e még a személyes adatait,
• kinek, mikor, milyen okból és mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy
kinek továbbította a személyes adatait.
Ezen felül kérheti az MNB által tárolt személyes adatainak másolatát.
Az MNB az érintett kérelmét legfeljebb 30 napon belül, a kérelemben megadott elérhetőségre
megküldött válaszlevelében teljesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az MNB-hez,
akkor az MNB válaszlevele is - lehetőség szerint - elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más
úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.
Helyesbítéshez való jog:
Az érintett az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy
az MNB módosítsa vagy pontosítsa valamely személyes adatát (pl.: a nevét, e-mail címét, ha
abban változás következett be). Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az MNB-hez, akkor az
MNB válaszlevele is - lehetőség szerint - elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri
megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.
Az MNB a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a
kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):
Az érintett az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az
MNB-től a személyes adatinak törlését.
A törlési kérelmet az MNB abban az esetben utasítja el, ha jogszabály a személyes adatok további
tárolására kötelezi az MNB-t. Ha azonban a törölni kért személyes adatra nincs ilyen
kötelezettség, akkor az MNB a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül
teljesíti, és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségére küldött válaszlevélben
értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az MNB-hez, akkor az MNB válaszlevele is lehetőség szerint - elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ,
kérjük, jelezze ezt a kérelemben.
Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az érintett az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kér-heti az
MNB-től az adatkezelés korlátozását. Korlátozás esetén az MNB csak tárolhatja a személyes
adatot, egyéb adatkezelési tevékenységet kizárólag a korlátozást kérő hozzájárulásával jogi igény
előterjesztése miatt, vagy közérdekből történhet.
Az adatok korlátozását akkor lehet kérni, ha:
• úgy gondolja, hogy adatai nem pontosak, vagy
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• úgy gondolja, hogy adatait az MNB jogellenesen kezelte, de az adat törlését nem
szeretné,
• igényli az adatkezelést jogi igénye érvényesítése vagy védelme miatt, de már az MNBnek nincs szüksége ezekre az adatokra.
Az MNB a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a
kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha a kérelmet
elektronikus úton küldi meg az MNB-hez, akkor az MNB válaszlevele is - lehetőség szerint elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a
kérelemben.
A hozzájárulás visszavonásának joga:
Az érintett az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban, az
adatkezelés időtartama alatt bármikor visszavonhatja hozzájárulását az adatkezeléshez. A
hozzájárulás visszavonása esetén az MNB visszavonás előtti adatkezelése továbbra is jogszerű
marad.
Az MNB a személyes adatokat a visszavonás beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül
belül törli és erről a nyilatkozatot tevőt az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.
Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az MNB-hez, akkor az MNB válaszlevele is - lehetőség
szerint - elektronikus úton érkezik meg. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt
a nyilatkozatában.
A Versenyre jelentkező hallgatók tudomásul veszik, hogy amennyiben a Verseny időtartama alatt
a fentiek szerinti, törléshez való jog, vagy adatkezelés korlátozásához való jog, vagy hozzájárulás
visszavonásának joga gyakorlására vonatkozó olyan kérelmet nyújtanak be az Adatkezelő felé,
mely kérelmük alapján a 8. pontban meghatározott adatokkal az Adatkezelő így már nem fog
rendelkezni, úgy a Verseny résztvevői közül kizárásra kerülhetnek.
Jogorvoslati lehetőség:
Amennyiben az érintett megítélése szerint az adatkezelés nem felelt meg a jogszabályi
követelményeknek kezdeményezheti az MNB adatvédelmi tisztviselőjének eljárását, illetve
bírósághoz fordulhat.
Ezen felül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki
vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezeléséhez, fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06-1-391-1400
Telefax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

8/9

A Tájékoztató módosításának lehetősége:
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül
módosítsa. Az Adatkezelő az érintett kérésére e-mailben megküldi a mindenkor hatályos
Tájékoztatót.
9. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
A Szervezők a megvalósítás során a változtatás jogát fenntartják.
A versennyel kapcsolatos információkat a honlap tartalmazza, további információkat a
bankcodeverseny@mnb.hu címen lehet kérni.
Budapest, 2019. 01. 30.
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